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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Přeplňovaný dvouválcový zážehový motor pro nasazení ve voze pro závody 
Formula Student/SAE 

Jméno autora: Bc. Jiří Mašín 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: U12120 
Oponent práce: Ing. Jiří Navrátil, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Ricardo Prague s.r.o. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Návrh a optimalizace 1-D termodynamického modelu motoru spojeného s virtuálním modelem předpokládá podrobnou 
znalost termodynamiky chodu spalovacího motoru, správné nastavení okrajových a počátečních podmínek se splněním 
materiálových limitů. Příprava přechodového modelu vyžaduje sestavení a naladění řídící strategie motoru v úplné 
charakteristice motoru a její integraci do 0-D modelu vozidla tak, aby výsledný model byl schopen projíždět zvolené jízdní 
cykly. 

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Hlavní cíle diplomové práce byly splněny. V některá tvrzení a vstupní hodnoty modelů by bylo vhodné podpořit 
podrobnějším vysvětlením, obrázky nebo grafy. 

 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Student zvolil vhodný postup řešení práce začínající návrhem a optimalizací modelů v ustalených režimech. V následné 
tvorbě přechodového modelu motoru by bylo pravděpodobně vhodnější výsledný model nejprve otestovat na vybraných 
tipických / standardních přechodových režimech (např. odezva motoru na skokový nárůst polohy pedálu plynu) před 
přímou implementací modelu motoru do modelu vozidla. Je nutné ocenit výsledné simulace ve vybravých závodních 
jízdních cyklech a jejich porovnání s atmosfericky plněným modelem motoru. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Student ve své práci prokazuje, že se orientuje v oblasti modelování spalovacích motorů a jejich optimalizace využívající 
několika komplexních softwarových nástrojů simulující virtuální vozidlo. Některá tvrzení a výsledky jsou poměrně strohá a 
bez jasných důkazů (grafů, obrázků, apod.), proto se nabízí otázka, zda výsledný model nemá nějaké rezervy buď 
v nastavení, naladění nebo v řídící strategii. Poměrně zarážející jdou především horší časy jízdních cyklů výsledného 
dvouválcového přeplňovaného motoru oproti atmosfericky plněnému čtyřválcovému motocyklovému motoru o stejném 
objemu.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je srozumitelně strukturovaná a po formální stránce je v pořádku s výskytem několika drobných pravopisných chyb 
nebo ne zcela strozumitelných vět. U několika vzorců by bylo vhodné přidat popis jednotlivých veličin. 
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Výběr zdrojů, korektnost citací C - dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
První část práce věnující se dané problematice je poměrně stručná avšak odpovídá citačním zvyklostem a normám. 

 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Student postavil opravdu komplexní model virtuálního vozidla s jednoduchou řídící strategií. Oceňuji trpělivost studenta 
při tvorbě tohoto modelu motor + vozidlo patřícího k velmi náročným simulacím, trvajícími často desítky hodin.  Úroveň 
dosažených výsledků odpovídá potřebám soutěže Formula Student. Tyto výsledky ukazují jak náročné je postavit a naladit 
závodní přeplňovaný motor s restriktorem, aby byl schopen konkurovat atmosféricky plněnému motocyklovému motoru 
v přechodových jízdních cyklech – závodních tratích. V závěru je správně nastíněna možnost dále motor a jeho strategii 
upravit s cílem dosáhnout lepších výsledků.  

 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

Student v této diplomové práci splnil stanovené cíle. Dokázal, že se orientuje v problematice modelování a 
optimalizace spalovacích motorů a virtuálních vozidel pomocí simulačních programů. Ukazuje, jak komplexní a 
náročné je navrhnout závodní přeplňovaný motor s jeho integrací do modelu vozidla, aby byl schopen konkurovat 
motocyklovému atmosfericky plněnému motoru na závodních okruzích. 

 
Dotazy: 

1. Vysvětlete definici relativní citlivosti prezentované na obrázku 4.13 (strana 35). Na které otáčky je tato 
citlivost vztažena? 

2. Jak časově náročné jsou jednotlivé jízdní cykly. Uveďte příklad výpočetního času jednoho vybraného cyklu 
na vybraném hardware. Vypočtěte „Real-Time Factor“ xRT dle vzorce: 

 

 
kde: 

Tsim – délka jízdního cyklu 
Treal-time -  čas výpočtu na daném hardware 

 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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